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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ЕФЕКТИ АЛЕЛІВ 
ГЕНА vrd2 ЗА ГОСпОДАРСьКО 
ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ пшЕНИЦІ 
В УМОВАХ пІВДЕННОГО СТЕпУ 
УКРАїНИ

Мета. Ідентифікувати рекомбінантно-
інбредні лінії пшениці комбінації схрещування 
Оренбурзька 48//Cappelle desprez/2b 
Chinese spring і оцінити ефекти алелів 
гена vrd2 на деякі господарсько цінні 
ознаки. Методи. Темпоральна яровизація, 
генетичний аналіз, біологічна статистика. 
Результати. Ідентифіковано генотип 
батьківських компонентів і рекомбінантно-
інбредних ліній пшениці Оренбурзька 
48//Cappelle desprez/2b Chinese spring 
за алельним станом гена vrd2. Capрelle 
desprez/2В Chinese spring та 43 лінії 
є носіями домінантного алеля гена 
vrd2,сорт Оренбурзька 48 і 18 ліній — 
рецесивного vrd2. Оцінено вплив алелів 
гена vrd2 на окремі господарсько цінні 
ознаки. Висновки. порівняно з лініями-
носіями рецесивного алеля vrd2 наявність 
домінантного алеля vrd2 призводить 
до зменшення зимо-, морозостійкості, 
проте скорочується період до колосіння 
та збільшуються маса зерна з колоса 
і врожайність зерна.
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Потреба в низькій температурі (яровиза-
ція) — один з найважливіших адаптивних 
механізмів, що надає можливості росли-
нам озимих культур помірного клімату пе-
резимувати через затримку розвитку восени 
на вегетативній стадії розвитку та сформу-
вати врожай за сприятливих умов весня-
но-літнього періоду вегетації. Триваліша 
потреба в яровизації зумовлює повільні-
ший розвиток на початкових етапах, тому 
перехід до формування диференційованої 
точки росту і зачатків репродуктивних ор-
ганів у таких генотипів відбувається значно 
пізніше [1]. Триваліша затримка переходу 

до репродуктивного розвитку визначає як 
рівень стійкості рослин до негативних тем-
ператур [2], так і тривалість періоду до по-
чатку зниження цієї стійкості [3].

У сортів пшениці озимої виявлено істотні 
відмінності за тривалістю потреби в яровиза-
ції — 15 – 60 і більше діб [4 – 6]. Для сортів кон-
кретного регіону характерна певна тривалість 
потреби в яровизації, що свідчить про адап-
тивну цінність подібних генотипів для певних 
умов вирощування. Сучасним сортам пшениці 
озимої Південного Степу України (V – VII сор-
тозміна СГі — НцНС, м. Одеса) притаман-
на 30 – 40-добова потреба в яровизації [7] 
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на відміну від сортів II – IV сортозмін цього 
регіону типу Одеської 16 та Миронівської 808, 
яким для переходу до генеративного розвит-
ку потрібна яровизація 50 – 60 діб. це стало 
наслідком широкого використання в 50 – 60-ті 
роки минулого сторіччя в селекції пшениці 
озимої на півдні України ярих напівкарликових 
сортів Мексики, США, індії, які є джерелом 
низки корисних ознак, що позитивно впли-
вають на ритм та інтенсивність накопичення 
біологічного і фактичного врожаю [8].

Тенденція до скорочення потреби в яро-
визації спостерігається і у сортів централь-
ної частини Лісостепу України [9]. Серед 
сортів Миронівського інституту пшени-
ці імені В.М. Ремесла вже 76% зразків 
для переходу до генеративного розвитку 
достатньо 30 – 40 діб яровизації. і лише 24% 
колосяться після 50 – 60-добової яровизації. 
Водночас у Чехії після 2000 р. виявлено іс-
тотний зсув у напрямі селекції сортів з три-
валішим періодом яровизації [10]. 

Відмінності за тривалістю потреби в яро-
визації впливають на тривалість періоду 
до колосіння, посухо-, зимо-, морозостій-
кість, масу зерна з колоса і урожай [11 – 14]. 
На півдні України скорочена потреба в яро-
визації сприяє достовірному зростанню вро-
жаю зерна, але призводить до зниження 
зимо-, морозостійкості [15].

У пшениці озимої виявлено 3 гени (Vrd1, 
Vrd2 і Vrd3) з неоднаковою експресивністю, 
що контролюють відмінності за тривалістю 
потреби в яровизації. Ген Vrd1 локалізовано 
в хромосомі 4А, ген Vrd2 — 5D, а Vrd3 — 
на одній з хромосом 1А, 6А або 4B [16]. Для 
рецесивного за генами Vrd генотипу прита-
манна тривалість потреби в яровизації від 
55 – 60 діб і більше, наявність домінантного 
гена Vrd1 скорочує її до 25 – 35 діб, а Vrd2 
або Vrd3 — до 35 – 45 діб. Під час створення 
нових морозостійкіших сортів для Південного 
Степу України рекомендовано використання 
домінантного алеля гена Vrd2, оскільки ге-
нотипи vrd1, Vrd2, vrd3 зимо-, морозостійкіші 
і достовірно не відрізнялися за урожаєм зерна 
від найпоширеніших на цей час у виробництві 
генотипів Vrd1, vrd2, vrd3 та Vrd1, Vrd2, vrd3.

Мета досліджень — ідентифікація реком-
бінантно-інбредних ліній пшениці комбіна-
ції схрещування Оренбурзька 48//Cappelle 
Desprez/2B Chinese Spring та оцінка ефектів 

алелів гена Vrd2 на деякі господарсько цінні 
ознаки.

Методи досліджень. Об’єктами дослі-
джень є 64 рекомбінантно-інбредні лінії (РіЛ) 
F

2:9
 від схрещування сорту Оренбурзька 48 

і рекомбінантно-заміщеної за 2В хромо-
сомою лінії Caрpelle Desprez/2В Chinese 
Spring. Сорт Оренбурзька 48 і лінія Caрpelle 
Desprez/2В Chinese Spring розрізнялися 
у польових умовах за висотою рослин, да-
тою колосіння, кількістю колосків головного 
колоса, опушенням колоскових лусок та ін. 
із більш ніж 190 РіЛ, створених методом 
ОСП (одне сім’я на потомство = SSD — 
single seed descent), були відібрані 64 лінії, 
для яких притаманні всі можливі комбінації 
цих відмінностей між батьками.

Гібридологічний аналіз за генами Vrd 
сорту пшениці Оренбурзька 48 та лінії 
Caрpelle Desprez/2В Chinese Spring здійс-
нено за методикою, розробленою у СГі — 
НцНС. Тестерами були майже ізогенні лінії 
Еритроспермум 604 - Vrd1, Еритроспермум 
604 - Vrd2 та сорти Еритроспермум 604 
і Миронівська 808 (обидва vrd1, vrd2). Для 
ідентифікації Vrd-генотипів 64 РіЛ 5-денні 
проростки кожної лінії яровизували протя-
гом 40 та 30 діб у камері КНТ-1 за 2°С та 
освітлення 12 год інтенсивністю 3000 лк, 
а батьківський сорт Оренбурзька 48 та лінію 
Caрpelle Desprez/2В Chinese Spring — ще 
й додатково протягом 50 діб. Після закін-
чення яровизації проростки висаджували 
(26 квітня) у 5-літрові посудини, по 10 рос-
лин у кожній, і вирощували на вегетаційному 
майданчику в умовах природного (від 14 год 
20 хв до 15 год 46 хв) дня. Для визначення 
тривалості періоду до колосіння (ТПК) на ве-
гетаційному майданчику реєстрували дату 
колосіння індивідуальних рослин.

Для оцінки ефектів алелів гена Vrd2 насіння 
РіЛ і батьків висівали восени 2011 – 2013 рр.  
(22, 12 і 4 жовтня, відповідно) на ділянках пло-
щею 3 м2 по 500 зерен на 1 м2 на дослідній 
ділянці відділу загальної та молекулярної гене-
тики СГі — НцНС. Повторність досліду — 3-ра-
зова. Морозостійкість проростків оцінювали 
за температури  – 12оС [17], а рослин у фазі 
кущіння — за  – 13… – 14оС [18]. В останньому 
випадку в іі декаді січня або в і декаді берез-
ня (залежно від наявності сніжного покриву) 
відбирали в полі по 75 – 90 рослин кожного 
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генотипу (по 25 – 30 рослин кожної повтор-
ності). Зимостійкість визначали у полі підрахун-
ком рослин наприкінці жовтня та навесні (тих, 
що перезимували). Під час вегетації реєстру-
вали дату колосіння за наявності на ділянці 
75% рослин, що колосилися, яку трансформу-
вали (від дати 1 травня) в ТПК. Після збирання 
у 30 рослин кожної лінії (по 10 з повторності) 
оцінювали висоту рослин (ВР), продуктивне 
кущіння (ПК), кількість (КЗК) і масу (МЗК) зерен 
колоса, масу 1000 зерен (МТЗ), масу зерна та 
соломи рослини для розрахунку коефіцієнта 
господарського використання біомаси (К

гос
), 

а також кількість продуктивних пагонів на оди-
ницю площі (КПП) і урожай зерна (УЗ).

Метеорологічні умови за період проведен-
ня досліджень включали весь спектр мож-
ливих несприятливих чинників середовища, 
поширених у Степу України. це дало змогу 
об’єктивно оцінити вихідний матеріал щодо 
середньої адаптованості для даних умов, 
а також провести диференціацію за різними 
алелями гена Vrd2 батьків та РіЛ пшениці ози-
мої за комплексом господарсько цінних ознак.

Статистичне оброблення даних здійсню-
вали за загальноприйнятими методиками 
розрахунків середньої арифметичної, t- та 
c2-критеріїв і дисперсійного аналізу [19].

Результати досліджень. Сорт Орен-
бурзь ка 48 і рекомбінантно заміщена за 
2B хромосомою лінія Caрpelle Desprez/2В 
Chinese Spring розрізняються за триваліс-
тю потреби в яровизації (рисунок). Для 
рослин лінії Caрpelle Desprez/2В Chinese 
Spring притаманна 30-добова потреба 
в яровизації. Колосіння рослин цієї лінії піс-
ля вказаної тривалості яровизації спосте-
рігали на 49,0 і 48,2 добу в 2010 і 2011 рр.  
відповідно. Подальше збільшення тривало-
сті попередньої яровизації до 40 або 50 діб  
не призводило до істотного скорочення ТПК 
лінії Caрpelle Desprez/2В Chinese Spring. 
Рослинам сорту Оренбурзька 48, навпаки, 
для переходу до генеративного розвитку по-
трібна яровизація близько 50 діб. Рослини 
цього сорту колосилися після 50-добової 
яровизації на 59,6 і 69,2 добу в 2010 і 2011 
рр. відповідно. За тривалості яровиза-
ції 40, а тим більше 30 діб рослини сорту 
Оренбурзька 48 до закінчення експеримен-
ту (на 97 – 98-му добу) були у фазі кущіння. 
Лише в умовах 2010 р. після 40-добової 

яровизації спостерігали колосіння 6-ти з 10-
ти рослин на 62 – 88-му добу.

Серед рослин F
2
 популяції, одержаної від 

схрещування сорту Оренбурзька 48 та лінії 
Cappelle Desprez/2В Chinese Spring у 2012 р. 
виявили 53 рослини, що колосилися після 
40-добової яровизації, і 20 рослин, що не 
колосилися. це співвідношення достовір-
но відповідало теоретично очікуваному 
54,75:18,25, за відмінностей алелів одного 
гена (3:1). Критерій відповідності c2

3:1
 дорів-

нює 0,77. У 2016 р. розщеплення в F
2
 за цією 

комбінацією також становило 56 рослин, що 
колосилися, 13 рослин, що не колосилися, 
і відповідало моногенному (c2

3:1
=1,40), що 

дає змогу стверджувати про моногенну від-
мінність батьківських компонентів.

За результатами гібридологічного ана-
лізу можна зробити висновок, що лінія 
Caрpelle Desprez/2В Chinese Spring є но-
сієм домінантного гена Vrd2 (табл. 1). цей 
висновок ґрунтується на наявності моноген-
них відмінностей рослин, що колосилися 
і не колосилися після 40-добової яровизації, 
в популяції F

2 
від схрещування вказаної лі-

нії з рецесивним за генами vrd тестером. 
Водночас спостерігали відсутність розще-
плення (усі рослини виколосилися) в комбі-
нації схрещування лінії Caрpelle Desprez/2В 
Chinese Spring з домінантним за геном Vrd2 
тестером і наявність дигенних відмінностей 
у комбінаціях схрещування з домінантним 
за геном Vrd1 або Vrd3 тестерами. 

На відміну від лінії Caрpelle Desprez/2В 
Chinese Spring за схрещування сорту 
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Тривалість періоду до колосіння сор-
ту Оренбурзька 48 та лінії Cappelle 
desprez/2В Chinese spring після яровиза-
ції різної тривалості у 2010 і 2011 рр.:  — 
Оренбурзька 48;  — Cappelle desprez/2В 
Chinese spring
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1. Співвідношення розщеплення f
2
 популяцій на рослини, що колосяться або не коло-

сяться, від схрещування сорту пшениці Оренбурзька 48 та лінії Caрpelle desprez/2В 
Chinese spring з тестерами генів vrd після 40-добової яровизації

Сорт, лінія Рік
Тестер

Рецесив Vrd1 Vrd2 Vrd3

Caрpelle Desprez/2В  
Chinese Spring

2012 63:12* 59:7** 77:0 66:4**
2013 56:12* 69:8** 73:0 71:4**
2015 67:15* 72:8** 77:0 72:3**
2016 65:13* 88:3**  –  – 

Оренбурзька 48 2012 0:36 24:38 52:13* 39:30
2013 0:54 43:11* 65:20* 49:17*
2016  – 60:19* 49:18* 52:28

* c2
3:1

< 3,84; ** c2
15:1

< 3,84.

Оренбурзька 48 з рецесивним за генами 
Vrd тестером розщеплення в F

2
 після 40-до-

бової яровизації немає. Усі рослини були 
у фазі кущіння. Водночас у F

2
 популяціях 

за схрещування цього сорту з моногенно 
домінантними за генами Vrd1, Vrd2 або 
Vrd3 виявили розщеплення на рослини, які 
колосилися або не колосилися, що не зав-
жди відповідало теоретично очікуваному за 
дигенних відмінностей батьків. Проте сам 
факт наявності розщеплення на рослини, 
що колосилися або не колосилися, вва-
жаємо, може свідчити про наявність гене-
тичних відмінностей сорту Оренбурзька 48 
і тестерів-носіїв гена Vrd1 у 2012 р. або Vrd3 
у 2012 та 2016 рр. Отже, сорт Оренбурзька 
48 є рецесивним генотипом за генами Vrd.

Оскільки відмінності за тривалістю по-
треби в яровизації між сортом пшениці 
Оренбурзька 48 (50 діб) і лінією Caрpelle 
Desprez/2В Chinese Spring (30 діб) зумовле-
ні лише алельними відмінностями за геном 
Vrd2 (vrd2 або Vrd2, відповідно), то вико-
ристання 40- і 30-добової яровизації дасть 
змогу ідентифікувати генотип рекомбінант-
но-інбредних ліній за геном Vrd2. Наявність 
домінантного алеля гена Vrd2 у генотипі 
лінії сприятиме ранньому колосінню (ско-
роченню періоду до колосіння), а алеля 
vrd2 навпаки — стримуватиме розвиток, 
що фенотипово виявляється у збільшенні 
ТПК ліній з цим алелем. 

РіЛ за 40- і 30-добової яровизації іс-
тотно відрізнялися за ТПК (табл. 2). Так, 
розмах варіювання періоду до колосіння 

РіЛ за яровизації 40 діб становив від 47,2 
(лінія 58) — до 88,7 доби (лінія 139) та 
57,6 – 91,5 доби за яровизації 30 діб, відпо-
відно лінії 58 та 177. В обох варіантах три-
валості яровизації спостерігали лінії, що не 
колосилися. Критерієм розподілу популяції 
РіЛ на носіїв домінантного або рецесивно-
го алеля гена Vrd2 використовували дату 
колосіння (62 доби) за 40-добової ярови-
зації першої рослини сорту Оренбурзької 
48 — носія рецесивного алеля vrd2. Тому 
лінії 58, 50, 10, 96, 44, 60, 17, 33, 23, 45, 
131, 105, 24, 92, 28, 148, 71, 97, 59, 74, 57, 
164, 117, 98, 165, 121, 80, 112, 166, 151, 89, 
146, 90, 185, 177, що колосилися, як і лінія 
Cappelle Desprez/2B Chinese Spring після 
30- та 40-добової яровизації можуть харак-
теризуватися як носії гена Vrd2. Водночас 
лінії, які не колосилися за 30-добової, 
але колосилися за 40-добової яровизації 
на 51,8 – 57,2 доби (лінії 94, 13, 39, 40, 29, 
56, 5, 14), були також зараховані до носіїв 
домінантного гена Vrd2. інші лінії цієї групи 
(36, 111, 77, 109, 65, 124, 133, 35, 118, 143, 
38, 140, 108, 122, 139, 152, 153, 161), які 
колосилися через 59,8 – 88,7 доби або не 
колосилися взагалі, можна охарактеризува-
ти як носіїв рецесивного алеля vrd2.

Більшість досліджених ліній колосились 
у межах 3-х діб. Водночас варіювання за 
тривалістю періоду до колосіння індивіду-
альних рослин ліній 181, 31 та 136 стано-
вило 30 – 39 діб. Тому ці 3 лінії охаракте-
ризовано як можливі популяції за алелями 
гена Vrd2 (Vrd2/vrd2). Отже, ідентифіковані 



Генетика, 
селекція, біотехнолоГія

Ідентифікація та ефекти алелів гена vrd2 
за господарсько цінними ознаками пшениці 
в умовах Південного Степу України

45червень 2017 р. Вісник аграрної науки

2. Генотипи за алелями гена vrd2 та тривалість періоду до колосіння рекомбінантно-ін-
бредних ліній пшениці Оренбурзька 48//Caрpеlle desprez/2В Chinese spring після 30- та 
40-добової яровизації, діб

Лінія Генотип 40 діб 30 діб Лінія Генотип 40 діб 30 діб Лінія Генотип 40 діб 30 діб

58 Vrd2 47,2±0,80 57,6±2,16 164 Vrd2 60,8±1,24 65,5±2,25 36 vrd2 59,8±2,43 н/к

50 Vrd2 48,2±0,20 54,3±1,11 117 Vrd2 61,2±0,80 84,5±7,80 111 vrd2 61,0±1,58 н/к

10 Vrd2 49,0±1,26 52,0±0,89 98 Vrd2 62,0±0,95 81,4±6,96 77 vrd2 62,0±5,10 н/к

96 Vrd2 49,2±1,20 55,8±2,13 165 Vrd2 62,0±1,14 84,2±5,64 109 vrd2 62,8±3,20 н/к

СD* Vrd2 49,4±0,51 49,0±1,76 121 Vrd2 64,0±1,61 75,2±1,96 65 vrd2 63,4±2,62 н/к

44 Vrd2 50,2±1,39 58,6±1,72 80 Vrd2 64,6±2,62 71,6±0,98 124 vrd2 63,5±2,40 н/к

60 Vrd2 51,6±1,54 58,6±2,16 112 Vrd2 64,8±3,66 91,8±6,20 133 vrd2 65,7±1,90 н/к

17 Vrd2 53,6±1,17 82,3±10,27 166 Vrd2 65,6±1,25 74,5±1,50 35 vrd2 66,0±1,05 н/к

33 Vrd2 53,8±0,20 72,6±6,76 151 Vrd2 65,7±0,67 73,3±0,85 118 vrd2 66,0±0,58 н/к

23 Vrd2 54,0±0,63 63,0±2,08 89 Vrd2 66,0±1,58 84,8±8,14 143 vrd2 66,0±1,00 н/к

45 Vrd2 54,8±2,84 65,8±8,07 146 Vrd2 67,0±1,00 82,8±8,83 38 vrd2 68,0±0,70 н/к

131 Vrd2 54,8±0,86 67,2±8,12 90 Vrd2 67,7±1,33 93,6±4,40 140 vrd2 69,3±1,31 н/к

105 Vrd2 55,0±0,89 58,0±0,91 185 Vrd2 68,0±0,45 86,5±6,64 108 vrd2 70,0±3,03 н/к

24 Vrd2 55,4±0,98 60,2±0,97 177 Vrd2 72,5±5,50 91,5±6,50 122 vrd2 75,5±7,50 н/к

92 Vrd2 55,8±1,80 75,8±7,07 94 Vrd2 51,8±0,58 н/к** Ор.* vrd2 78,2±8,14 н/к

28 Vrd2 56,6±1,29 61,0±0,89 13 Vrd2 52,0±0,77 н/к 139 vrd2 88,7±9,33 н/к

148 Vrd2 57,0±1,10 66,2±2,22 39 Vrd2 54,5±1,19 н/к 152 vrd2 н/к н/к

71 Vrd2 57,0±0,58 92,2±5,80 40 Vrd2 56,0±0,95 н/к 153 vrd2 н/к н/к

97 Vrd2 57,2±0,49 67,0±2,10 29 Vrd2 56,2±1,32 н/к 161 vrd2 н/к н/к

59 Vrd2 58,0±1,22 82,2±6,46 56 Vrd2 56,8±1,55 н/к 136 vrd2/Vrd2 73,4±10,2 н/к

74 Vrd2 58,4±1,94 76,5±3,50 5 Vrd2 57,0±2,26 н/к 31 vrd2/Vrd2 78,6±8,4 н/к

57 Vrd2 59,0±0,41 73,0±8,38 14 Vrd2 57,2±1,16 н/к 181 vrd2/Vrd2 90,5±7,5 н/к

* CD — Cappelle Desprez/2B Chinese Spring; Ор. — Оренбурзька 48; ** н/к — рослини в цьому ва-
ріанті не колосилися.

3. Результати 2-факторного дисперсійного аналізу впливу умов року, генотипу та їхньої 
взаємодії на варіацію ознак РІЛ Оренбурзька 48//Cappelle desprez/2b Chinese spring за 
алелями гена vrd2 (2011 – 2013 рр.)

Ознака Рік Генотип Взаємодія Випадкові чинники

df 2 1 2 180

Зим. 4,5*** 1,4** 0,4 0,2

ТПК 1664,8*** 26,6* 0,7 5,1

ВР 18326*** 7 59 74

ПК 0,644*** 0,001 0,127 0,091

КЗК 2370,4*** 33,4 3,9 10,4

МЗК 5,415*** 0,090* 0,037 0,019

МТЗ 381,9*** 11,5 7,3 8,8

КПП 664887*** 293 3485 3288

К
гос

1,33*** 0,02 0,01 0,01

УЗ, кг/м2 0,026*** 0,015* 0,001 0,003

* Достовірно за Р≤0,05; ** за Р≤0,01; *** за Р≤0,001.
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комбінації схрещу-
вання Оренбурзька 48/Cappelle Desprez/2B 
Chinese Spring: 43 лінії є носіями алеля 
Vrd2, 18 — vrd2 і vrd3 — можливі популяції 
за цим геном. 

Результати дисперсійного аналізу лі-
ній вивченого набору, що оцінені нами 
у 2011 – 2013 рр. за комплексом господар-
сько цінних ознак свідчать про істотну роль 
(табл. 3) з високою вірогідністю генетичних 
відмінностей між субнаборами ліній-носі-
їв алеля Vrd2 або vrd2 для 4-х ознак: зи-
мостійкість (Р<0,01), тривалість періоду 
до колосіння, маса зерна з колоса, урожай 
зерна (усі за Р<0,05).

Наявність у генотипі РіЛ домінантного 
алеля Vrd2 достовірно зменшувала зимостій-
кість на 8%, ТПК скорочувала на 0,9 дня, 

масу зерна колоса збільшувала на 0,049 г  
порівняно з лініями-носіями рецесивного 
алеля vrd2 (табл. 4). Урожайність зерна 
РіЛ — носіїв алеля Vrd2 становила 0,336 кг/м2  
і перевищувала такий на 0,020 кг/м2 ліній-но-
сіїв алеля vrd2 (0,316 кг/м2). За іншими оз-
наками відмінності РіЛ Оренбурзька 48//
Capреlle Desprez/2В Chinese Spring виявили-
ся неістотними, хоча спостерігалась і деяка 
тенденція збільшення кількості зерен колоса, 
маси 1000 зерен та К

гос 
у ліній з алелем Vrd2.

Штучне проморожування у фазі паростків 
і кущіння не виявило переваги того або ін-
шого алеля гена Vrd2 за морозостійкістю, за 
винятком проморожування за  – 13°C на по-
чатку березня 2012 р., коли лінії генотипу 
vrd2 виявилися більш морозостійкими, ніж 
генотипу Vrd2.

4. Середні значення господарсько цінних ознак груп РІЛ Оренбурзька 48//Cappelle 
desprez/2b Chinese spring, різних за алелями гена vrd2

Ознака Vrd2 vrd2 F
розр

НіР
0,05

Зимостійкість, % 76,0 84,0 6,20 1,2

М
ор

оз
ос

ті
йк

іс
ть

,% січень 2011,  – 14°C 28,3 39,0 1,11

січень 2013,  – 14°C 54,6 70,3 1,51

березень 2011,  – 13°C 43,2 56,7 3,16

березень 2012,  – 13°C 80,8 90,5 5,97 1,8

Паростки 2012,  – 12°C 13,4 21,2 1,74

       »       2013,  – 12°C 9,1 14,1 2,47

ТПК, діб 15,6 16,5 5,20 0,7

ВР, см 109 109 0,10

ПК, шт. 1,7 1,7 0,02

КЗК, шт. 26,7 25,8 3,20

МЗК, г 0,940 0,891 4,72 0,043

МТЗ, г 32,7 32,2 1,30

КПП, шт./м2 432 429 0,09

К
гос

0,50 0,47 2,66

УЗ, кг/м2 0,336 0,316 4,94 0,015

Примітка: F
табл

=3,84 при Р≤0,05. 
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Оренбурзька 48//Cappelle Desprez/2B 
Chinese Spring, що розрізнялися за але-
лями гена Vrd2. Наявність у генотипі 
РІЛ домінантного алеля Vrd2 призводить 

до зменшення зимо-, морозостійкості, про-
те скорочується період до колосіння та 
збільшується маса зерна з колоса і уро-
жайність зерна порівняно з лініями-носіями 
рецесивного алеля vrd2.
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